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Сценарій вистави для учнів 1–2-го класів

Богдана ЖОРНЯК, канд. пед. наук,
Світлана ТКАЧУК, викладач-методист,
Луцький педагогічний коледж, Волинська обл

Інколи батьки, самі того не усвідомлюючи, роблять
“ведмежу послугу” своїм дітям, дарують їм сучасні мобільні телефони і дозволяють неконтрольовано грати в електронні ігри. Це може породити залежність, якої надзвичайно важко позбутися.
Пропонуємо сценарій вистави, яку варто розіграти з молодшими школярами, запросивши на
виступ, а то й до участі, батьків. Це допоможе всім учасникам освітнього процесу глибше зрозуміти згубний вплив гаджетів.
Звучить спокійна музика. На сцену вибігає
Сонечко.
Сонечко. Добрий день, діти! Я — тепле лагідне
Сонечко. Я прокидаюся рано-вранці і до пізнього вечора гуляю небом, аж поки не прийде мене змінити
мій братик Місяць.
Ось зараз — полудень. Ще зовсім недавно у цей час
на подвір’ї було багато дітей. Вони бігали, стрибали;
зовсім маленькі ліпили з піску пасочки, а старші грали
м’ячем — було весело та гамірно. А зараз у дворі
тихо… Не чути дитячого сміху. Навіть лісові мешканці
притихли. Нічого не розумію! Треба з’ясувати, що ж
трапилося. Піду, подивлюся, куди всі поділися!
Сонечко йде. На сцені — кімната у будинку родини
Ведмедів.
Ведмедиця. Сьогодні у мого синочка, маленького
Мишка, день народження. Йому виповниться аж 7 років! Він уже школярик, успішно завершив навчання
у 1-му класі. І що ж йому подарувати в цей день? Хочеться, аби подарунок був цікавим і корисним. Напевне, треба у нього запитати, що б він хотів отримати. (Гукає.) Синочку! Підійди сюди, будь ласка!
Мишко. Мамо, ти мене кликала?
Ведмедиця. Так, мені цікаво, що б ти хотів отримати до дня народження.
Мишко. Я хочу мобільний телефон
Ведмедиця. Може, краще м’яч, щоб ти міг з друзями грати у дворі?
Мишко. Ні! Я хочу мобілку!
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Ведмедиця. А, може, цікаву книжку про нові пригоди твоїх улюблених персонажів?
Мишко. Ні! Я хочу тільки мобільний телефон! Ніякого іншого подарунка мені не треба!
Купіть мені мобілочку, мобілку хочу я!
Телефонує хай мені уся моя сім’я!
Ведмедиця. Ну що ж, напевно, це буде правильно… Розпочалися канікули. Коли я піду на роботу, а мій синочок залишиться вдома, я телефонуватиму йому, аби знати, що все добре.
Отже, до магазину! Виберу найкращу, найсучаснішу модель. А ти побіжи запроси у гості своїх друзів — Зайчика та Білочку. (Іде.)
Мишко. Мама думає, що я хочу мобілку, аби телефонувати? Ха-ха-ха! Мені потрібен телефон, щоб
грати! У нього можна закачати так багато цікавих ігор!
А тоді весь день сидіти — і грати, грати, грати! Побіжу
запрошувати друзів!
Ведмедик вибігає, під музику з’являється Сонечко.
Сонечко. Тепер я починаю розуміти, чому не чути
дитячого сміху на подвір’ї! Батьки йдуть на роботу,
а діти сидять удома біля комп’ютерів та мобільних
телефонів і грають!
Але ж це неправильно! Невже ніхто з дорослих їм
про це не каже? (Зітхає.) На жаль, не в моїх силах
щось змінити, я можу лише спостерігати. Піду, побачу, що буде далі, адже сьогодні й Мишко отримає
свій подарунок.
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